
 

REGULAMIN SANITARNY IMPREZ TURYSTYCZNYCH I ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

„MANIA PŁYWANIA WAKACJE” – Z UWZGLĘDNIENIEM OBOSTRZEŃ WYWOŁANYCH  

EPIDEMIĄ COVID-19 

wersja z dnia 17 lutego 2021 r. 

1. Organizatorem imprez turystycznych i Zajęć „Mania Pływania Wakacje”, zwanych dalej imprezą 

turystyczną, jest Julia Małek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Julia Małek Mania 

Pływania Wakacje, os. Dywizjonu 303 5/80, 31-871 Kraków, NIP: 6751713838, REGON: 384402264, 

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej Organizatorem. 

2. Niniejszy Regulamin ma na celu uwzględnienie dodatkowych obostrzeń spowodowanych 

wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii COVID-19 oraz wdrożenie wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej dla 

organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. 

3. Uczestnik imprezy turystycznej oraz jego rodzice/opiekunowie prawni zobligowani są przestrzegać 

niniejszego Regulaminu jak również powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących 

obostrzenia związane z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii COVID-19 a także 

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej 

dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym Uczestników oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika imprezy turystycznej zobligowany jest do złożenia w dniu 

rozpoczęcia imprezy turystycznej oświadczenia w przedmiocie stanu zdrowia uczestnika, 

obejmującego informacje o ewentualnym przejawianiu objawów COVID-19 oraz że uczestnik: 

- nie zamieszkuje wspólnie z osobą objętą kwarantanną ani nie miał kontaktu z osobą, co do której 

istnieje uzasadnione podejrzenie w zakresie zakażenia COVID-19 a osoby odprowadzające uczestnika 

na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie 

zamieszkiwały z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych w okresie 14 dni 

przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, 

- nie choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia lub Organizator 

został już o tym fakcie powiadomiony na etapie zgłaszania udziału w imprezie turystycznej w karcie 

kwalifikacyjnej uczestnika oraz dostarczono Organizatorowi opinię lekarską o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w imprezie turystycznej.  

5. Uczestnik imprezy turystycznej zobligowany jest do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora o 

podejrzeniu wystąpienia u niego objawów choroby zakaźnej, w tym COVID-19 oraz poddania się 

izolacji w przewidzianym do tego celu pomieszczeniu. 



6. W przypadku wystąpienia objawów COVID-19 lub innej choroby zakaźnej Organizator zastrzega sobie 

prawo do odmowy uczestnikowi udziału w imprezie turystycznej. 

7. Uczestnik musi być zaopatrzony w indywidualne środki służące do osłony ust i nosa zgodne z 

obowiązującymi aktami prawnymi w ilościach wystarczających z uwagi na czas trwania imprezy 

turystycznej. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad dystansu społecznego oraz korzystania z 

zapewnionych przez Organizatora środków odkażających, w tym regularnego mycia rąk wodą z 

mydłem. 

9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń Organizatora oraz kadry wychowawców, 

mających na celu ograniczenie nadmiernego zbierania się uczestników w jednym miejscu. 

10. Uczestnik zobowiązany jest do poddawania się badaniom temperatury ciała za pomocą termometru 

bezdotykowego, o ile zajdzie taka konieczność. 

11. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do: 

- udostępnienia Organizatorowi numer kontaktowego i niezwłocznego reagowania na próby kontaktu 

ze strony Organizatora, 

- niezwłocznego, tj. nie później niż do 12 godzin od wezwania Organizatora, odebrania uczestnika 

imprezy turystycznej z wypoczynku w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów 

choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

12. Odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz ograniczone są do wyjątkowych sytuacji, 

wynikających ze stanu zdrowia uczestnika lub jego sytuacji rodzinnej. 

13. Z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, udział w imprezie turystycznej może podlegać 

dalszym obostrzeniom w miarę ich wprowadzania. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności celem 

dostosowania go do powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących obostrzeń w 

warunkach organizacji imprez turystycznych. 

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Regulaminów 

Uczestnictwa w poszczególnych imprezach organizowanych przez Organizatora oraz powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

16. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 

 


